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D r. Difctor TRatcjha
lprid)t am 24. QTtai um halb S Uhr abenbs im 
I. TBiener Gfperanto*Klub, I. Annagaffe 5 („33o« 
litifcf)c GefeUfchaft“) über

„Kriegsmöglichkcttcn ber ßukunft“ unb

B iktor Sarolik
2Rin.*Rat im Bunbcsmimfterium für f)anbcl

unb 23crkef)r
am 7. Juni um halb 8 Xlf>r» I. Attnagaffc 5 über

„Der ibealc Staat“
in bcutfd)cr Sprache. Ginleitenbe TBortc in Gfp. 

Gäfte roillkomtnen. CEintritt frei.
*

Die Bolk&bochfchule inTBie&baben bat in ihrem 
^rübjabrslcbrgang 1929 oicr Kurfe für dfperanto 
eingerichtet. TBir toollen hoffen, baß auch bie Urania 
in 2Bien balb einen ober mehrere folcßc ft'urfe ein« 
richten mirb.

23on <E. 3. A. 'S. Rabio Genooa (Dia S. 
Puca 4) fprad) am 20. April 3can Dorel in 
(Efperanto über .^ortfehritte ber lanbroirtfcbaft 
in Otalien.“

(Ein hatf)olifcbe& Gfperanto=T?eifebüro rourbc 
in Rom, Riale Regina TRargberita 85c unter ber 
Ceitung Don Rag. Blafimme JUcenjto gegrünbet.

beforgt TBofmung, (fffen, Füßn,n9 en- ^ŭr jeben 
Romfahrer einpfehlensrocrt. (Gfpero Katolika)

Der 3. Kongreß bee intern, 3ugenbbunbe&
(Ligue Intern, de ia Jeunesse), Sit} Frankreich, 
hat feinen Panbesabtcilungen empfohlen, bie 33er« 
breitung unb ben Unterricht in ihren Pänbern ju 
förbern, unb feinen JRitgliebern, (J. ju lernen.

EsperantO 'Gottesdienst 
Unterkirche Alt»Ottakring

Sonntag, 26. Mai, 3 Uhr nachmittags
Minoritenkirche

Sonntag' 16. Juni, 10 Uhr mit Predigt

Pioerpool: Daoie Perois (Hub oeranftaltete 
£fp.«Kurfe für Jmtflntänner.

Die XBelt am TRorgen.
Ditfe, toie bae Titelblatt befagt „33on 80.000 

(Pefterreicherngegrünbetc Tageszeitung jum Kampfe 
für TBahrhcit unb Gerechtigkeit“, brachte in einigett 
Folgen Artikel über Gfpcranto unb begann in ihrer 
Sonntagenummer Dom 28. April einen Gfpcranto* 
kure, ber oon Dr. Gtnil Rfeffer geleitet roirb. Die 
2Belt am TRorgcn ift nun bie brittc TBieuer ßcituttg, 
bie (Efpcrantokurfc regelmäßig am Sonntag bringt.

TBir empfehlen unferen liefern, Pernbegicrige auch 
auf biefen Gfperantolebrqang aufmerkfam zumachen.

Intcrnacia Espcranto-Muzeo.
Protcktoro :

Prezidanto de Ia Respubliko Austrio,
Wilhelm Miklas.

Leteradreso: Wien, I. Annagasse 5.
Internacia Honora Komitato:

Afable eniris:

Profesoro d»ro Anton Rintelen, eks* 
ministro, landestro de Stirio, en Graz.

D-ro Edmond Privat, honora prezid«» 
anto de ICK, en Territet, Svislando, 
kiu skribis:

Karaj samideanoj
Pro mia malbona säno mi bedaurinde povos 

nek veturi al kongreso, nek akeepti vian afablan
inviton (paroli)................. sed mi volonte jesas
vian peton, ke mi eniru en la honoran komitaton.

Mi köre esperas, ke viaj laboroj por la Museo 
kaj por la Antaükongreso bone sukeesos kaj mi 
sendas al vi tnian amikan saluton kaj bondesiron

Edmond Privat.



Pa ĝ o 50
T

N - o  7ö s t r i a  E s p e r a n t i s t

Ni tre ĝojas pri la akcepto de nia emincnta 
d-ro Privat, sed ege bedaŭras, ke ĉ ;  tiu ĉi 
soleno la honora prezidanto de ICK, kiu ne 
mankis depost la Kongreso en Ĝenevo (1906) 
ĉe iu pli granda afero en la E.-movado, pro 
sia malbona sanstato ne povas ĉeesti. Ni esperu, 
baldaöan tutan resaniĝon.

Intcrnacia Kuratora Komito.
W. B. Collinson, profesoro de ger- 

mana lingvo kaj honorofica docento de 
lingvoscienco en la Universitato de 
Liverpool sendis jenan leteron:

New York, 5 . 4 . 1 9 2 9 .
Altestimata sinjoro Steiner!

Kun plezuro mi akceptas la honorindan inviton 
eniri la Intern. Kuratoran Komitaton de Intern. 
E.-Muzeo en Wien . . . .

. . . . .  Mi akceptas des pli volonte, ĉar mi 
multe ŝatas Aŭstrujon kaj ĝiajn enloĝantojn.

Kun bondeziro Via samideano
W . E. Collinson.

D onacoj:
Nia tre favora samideano generalo Rambousek 

cn Ceske Budejovice, kiu jam sendis ofte ma» 
tcrialon kaj monon, denove grandstile donacis 
al IEMW. Kiel Heroldo de Esperanto sciigis 
nin, la generalo sendis al li Rm. 50. — , por kiu 
sumo IEMW povas elekti librojn, kiujn ĝi ne 
ankorau posedas. En konata modesta maniero 
nia samideano nenion skribis al ni pri tiu donaco- 
Sed ni sentas la devon, danki lian mosten per 
tio publike.

M aterialo ricevita :
Lau donaclistoj n-ro 173. Litova E.-Asocio- 

Kaünas, 174. E.-soc. »Laboro«-Lodz, 175. 
Asociazione Torin;se-Torino, 176. k. 179. H. 
Sentis-Grenoble, 177. E.-Klubo-Kolin, 178. J. 
Glück-Berlin, 180. Dir. Struska-Wien, 181. Bu
reau lnt. d'Education-Gencve, 182. Bulgara E.» 
Asocio-Ruse, 183. J. Vathkerl-Thallinn, »84. Joh. 
May-Sulzbach Saar, 185. Finnianda E.-A socio- 
Helsinki/ 186. Fred A. Hamann-Wauwatosa, 
USA, 187. Generalo Jan Rambousek-ĉeske Bu
dejovice, i88.Komitato de St. Venceslao-Praha: 
189. F. H. Hambury-London, 190. ILEPTO 
(prez. d-ro Spielmann)-Bern, 19I. Dim. Sem. 
Snejko-Minsk, USSR, 192. Fernando Zacche- 
Mantova, 193. F. J. Schade-Wien (ni nur nun 
finis la longan liston de la antau pli longa tempo 
donacitaj libroj).

Mono alveninta:
Inĝ. A. Gucritte-Surbiton, Anglujo, sendis 

angl. ŝ. 6. — .

Sendu ĉiu materialon, helpu per tio, 
por ke ni povu montri okaze de la mal-

fermo jam grandan aron da libroj ktp.
Ni petas pardonon, se ni nur nun 

povas respondi aron da leteroj, Car la 
preparoj al Antaükongreso faras multan 
laboron. Speciale tio koncernas niajn 
italajn amikojn: Facchi, Orengo k. a. 
De nun tuja respondo!

Por aüstrianoj:
Ni volonte sendos al viaj korespond- 

antoj alilandaj la belegan prospekton de 
la ministerio por komerco »Austrio«, 
se vi sendos la necesajn kovertojn 
en ĝusta grandeco kun skribita adreso 
de via korespondanto kaj afrankite per 
8 gr. Ni garantias tujan forsendon!

Por Loka Kuratora Komitato: 
Steiner, prez.

„Antaükongreso a! la XXI-a" kun 
„Maifermo de Intern. Esperanto-

Muzeo en Wien". ^
Wien, 30. ju lio—2. aügusto 1929.

Leteradreso: Wien, I. Annagasse 5.
Protektor©:

Prezidanto de la Respubliko Austrio
Wilhelm Miklas.

Program o :
3 0 . julio posttagmeze kunvenos la jam alven« 

intaj gastoj en Kafejo Konstantinhügel en Prater, 
kie ili en bona aero meze en Prater trinkos 
bonan kafon.

3 1 . julio dum la gvidado tra malnova Wien 
ni vizitos — lauvole — la iamajn imperiestrajn 
salonegojn en Hofburg (rabatita je 5 0  gr.) kaj 
imperiestran trezorejon (sama prezo) kaj Kapu« 
zinergruft kun la ĉerkoj de iamaj imperiestroj 
(senpage).

Kongresejo: La 30. kaj 31. julio 
Wien, I, Annagasse 5, 1. et. <Politisdie 
Gesellschaft, telef. n»ro R 26-406) kaj 
la 30. julio posttagmeze ankau en Kafejo 
Konstantinhügel <Prater, tel. R 43-4-37).

Kongreskartoj aldonataj al Ci tiu 
numero por tiuj, kiuj ne ankorau ĝin 
ricevis.

t
Membrokartoj al IE M W  aldonataj 

al ĉiuj ĝis nun al Antaükongreso aliĝ- 
intoj.

Mendu »Antaupagitan biletaron«
plej baldau. <Vidu nian gazeton n-ro 4),
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Ni aldonas: Tagmanĝo sur Sipo alBuda* 
pest, se 100 personoj aliĝos, tre rabat* 
ita menuo kun trinkmono Ŝ 3.50.

Karavanoj M ossc: Tri estas anonc* 
itaj, kiuj eliros el Berlin kaj Köln. De* 
talojn legu en Germana Esperantisto. 
Cefgvidanto estos s*ano Ellersieck.

Karavano de U E A : Informojn en 
»Esperanto«*Oenevo.

Karavano Onnen : Informojn donos 
inĝ. M. F . Onnen, Hago, Grootherro* 
ginnelaan 97.

Post X X U a la samideanoj havos 
okazon vojaĝi en Austrio kaj viziti niajn 
belajn urbojn kaj regionojn. La samide* 
anoj en la diversaj lokoj, precipe en 
Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg ktp. jam 
verkis programon, por montri al vi la 
plej belajn vidindajojn kaj prepari vian 
restadon. Detalojn ni publikigos en la 
venonta numero.

Pro informo: Karavanoj, kiuj jam
ĝuas rabaton, ne ricevos pluan rabaton 
por la karavanoj por ĉi tiu vojaĝo, ĉar 
oni ne povas doni al ili dufoje rabaton. 
Sed por la membroj valoras la rabato 
certe por la reveturado unuopa. Pro tio 
ĉiu partoprenanto stampigu sian Antau* 
kongreskarton enirante Äustrion en la 
limstacio.

X • ♦
Aüstrianoj devas uzi, por ĝui 25%  

rabaton, tien kaj reen la fervojon kaj 
pagi \l/2 biletojn al Wien <AE n*ro 3>.

Festludoj en Salzburg: Ciukongres- 
ano ricevos en Wien prospekton pri la 
festludoj, kiuj okazos post XXI*a.

Gvidfolio de Linz ĵus aperis Ni 
esperas, ke ni povos doni tian al Ciu 
kongresano.

Ŝipveturado de Wien al Budapest 
dauras de la 8. mat. ĝis la 8 vespere,

Aliĝis ĝis nun:
*96. Kaes Hedwig, librotenistino, Wien

97. Pirkst Milda, maŝinskribistino, Riga
98. Ondryas Anny, Wien 

,99. Adam Maria, Graz
100. Uttilinger Karl, Wien
101. Privat d-ro Edmond, Geneve
102. Privat, s-ino Geneve
103. Kreuz Robert, ĝen. sekr. de I.CK., Geneve

»

l
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04. Jakob-Notz Hans, dir. de UEA., Geneve
05. Sarnes Gertrude, Breslau
06. Maultz Mania, Frysztat, CSR.
07. M ultz Karol, kateĥisto, Karwina, CSk.
08. Couftinhal Prosper, Relizane, Alĝerio, Afr.
09. Kovacs Theodor, ferv. ĉefofic., Rakos-

szentmihäly, Hungarujo
10. Macfarlane Agnes G., Glasgow, Skot'ando 
n .  Kennedy Meg, instr.-ino, Glasgow
12. Mc Kenzie Milly, instr.-ino, Glasgow
13. Kennedy David, instr., Glasgow
«4. juŝen Ŝarlote-Otilija, instr.-ino, Riga
15. Gueritte A. Tony }., inĝ., Surbiton, Angl.
16. Mayrleb Hermine, Wien
17. Mayrleb Karola, instr-ino, Wien
18. Bick d-ro josef, ĝen.-dir. de National

bibliothek, Wien
19. Uebelhör d-ro Franz, sekcia ĉeto, Wien
20. Cart Theophile, prof., prez. de Lingva

Komitato kaj Akademio, I afis
21. Krauskopf Martin, Wien
22. Sinner Oskar, oficisto, Wien
23. Bede Otto, ĉefinstr., Augsburg
24. Kirchn r F. Aeg., prof., Lienz, Tirolo
25. Nicol Alison A  , Glasgow
2 6 . Dougall Annie G., Glasgow’
27. Craig Isabella M., Glasgow’

Karavanoj de M osse:
■ joi. Fritzsching Kurf, sekret., Washington, U S A
302. Fritzsching Lide, Washington, USA
303. Dauge Emil, Berlin*Steglitz
304. Dauge Julie, BerlimStegÜtz
305. Ellersiek Friedrich, editisto, Berlin

Hovorka, sekr. Steiner, prez.

Innsbruck, ĉefurbo de Tirolo <573m)
Neniu preterlasu viziti post la kongreso ĉi 

tiun belegan urbon. Ntforgesebla restos la im- 
preso, se oni staras sur Maria Th.resienstraße 
kaj vidas la neĝkovritajn montojn en tia proksim- 
eco, ke oni imagas ilin ekkapti.

Innsbruck estas la plej bcla urbo en la aüstriaj 
alpmontoj/ 70.000 enloĝantoj, belega ĉirkaŭajo, 
centro de multaj fervojlinioj.

Kablofervojoj kondukas sur »Patscher-Kofel« 
<2210 m) kaj »Hafelekar« <2340 m>, de kie la 
vojaĝanto ĝuas belegan perspektivon. Elirpunkto 
por neforgeseblaj migradoj en la tirolan glaciej- 
mondon kiel »Stubai«, »Oetztal«, »Zillertal« ktp.

Vidindajoj: Gold nes Dachl, Hofburg, Hof
kirche, Triumpfpforte, Ottoburg, Alter Stadtplatz 
kun Stadtturm kaj »Katolika Kasino«, reliefo de 
Tirolo, Isel-monto kun Kaiserjägermuseum, Berg- 
Isel-Panorama <rondpentrajo de la batalo sur 
Berg-Isel, 1809), Ferdinandeum (muzeo), Nova 
Unrversitato, Hangerburg.

Pri loĝigo turnu vin al UEA-defegito aü al 
la prez. de E.-K lubo s-ro Kühbacher Roland, 
Innsbruck-Hötting Bildstraße, • .
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Budapest, la urbo de XXI^a.

Kun granda plezuro oni akceptis la 
proponon de la hungaraj samideanoj, 
lokigi XXban al Budapest, la ĉefurbo 
de Hungarujo.

La unuan fojon oni per tiu elekto — 
Budapest estas geografie bonege situata

Prlnco Eugen*monumcnto antaii rega palaco.

— ebligis al la samideanaro de la orb 
entaj landoj ĉeesti en multnombro nian 
mondfeston. Por la esp.*istoj el aliaj Iandoj 
Budapest ankaŭ estas facile atingebla.

Sed ĉiujn samideanojn — el kiu lando 
ili estu, ĉu el Azio, Ameriko, Afriko, 
Aŭstralio au Hŭropo — allogu la bela 
urbo apud ambaŭ bordoj de Danubo, 
la belegaj kaj ĉarmaj ino), la fama gast- 
ameco de la hungaroj, kiuj fieras montri 
al la tutmondo, kion ilia diligenteco kreis 
en ilia Budapest/ allogu la plezuraĵoj, 
fama ciganmuziko ktp., kiujn havigos al 
ili la senlaca komitato de X X b a/ ab 
logu la bela ĉirkaŭajo. Ankoraŭ multajn 
allogilojn mi povus nombri al vi! Mi 
ne faras tion, mi nur elkore invitas vin, 
veturi — post Ceesto al Wien^a Antaŭ» 
kongreso — komune kun ni al Budapest!

Vi travivos tie neforgeseblajn tagojn 
kaj horojn kaj ricevos la ĝustan impreson 
pri Hungarujo kaj ĝia ĉefurbo!

Cu mi rakontu al vi pri ĝia historio? 
(tralegu la eble jam delonge en iu kesto 
konservitan historilibron lernejan pri 
la malnova historio, kun la nova vi

konatiĝu en Budapest mem> — pri la 
ekonomia vivo? <vi vidos la diligentecon 
de la enloĝantoj kaj mem povos fari 
viajn konkludojn!) — pri la beleco de 
la urbo? <ĉiu jam certe vidis bildojn kaj 
povas iomete imagi la belajn Burg, pa= 
lacojn, publikajn konstruaĵojn kaj la d'\= 
versajn belajn perspektivojn, sed nur 
iomete! la realeco superos viajn imagojn!) 
— pri literatura vivo? <rememoru la no- 
mojn de mortintaj verkistoj Petöfi, Jokai, 
Arany, Vörösmarty, Madach, Kolomano 
Mikszäth kaj de nunaj Geza Gärdonyi, 
Herczeg, Molnär kaj de niaj Baghy, 
Kaloscay!) — pri pentrista arto? <Mun- 
käcsy, Midiaelo Zichy, Paŭlo Szinnyeb 
Merse, Filipo Läszlo estas fame kon= 
ataj.) — pri muzikarto? <multaj grandaj 
muzikistoj verkis tie!> — pri kolektaĵoj? 
<Muzeo de belaj artoj, interesega Franc 
Hopp^muzeo de orienta arto, Nacia 
Muzeo, Agrikultura Muzeo ktp.) — pri 
banejoj? <La banejkulturo estas sur alta 
rango kaj donas al la fremdulo ĉiun 
komforton kaj agrablecon) — pri ktp, ktp.?

Bastiono »Fiŝkaptisto«

Se mi daŭrigus, mi eble ne povus fini! 
Pro tio mi ne daŭrigas, sed finas. ,

Steiner.

Adreso: Esperanto^Kongreso, Budapest. 
Tuj aliĝu al X X ba.

Kotizo al X X b a  ŝ  35.—' 
Aliĝilojn mendu ĉe A E .
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Deklaracio pri neŭtraleco.
»De kelka tempo malamikoj de Esperanto klopodas por identigi la ĝeneralan propagandon 

por ia internacia helplingvo Esperanto kun la agado de partianoj, kiuj praktike uzas Esperanton 
por certaj sociaj celadoj.

La Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado en öenevo, elektita de 36 naciaj 
societoj por la propagando de Esperanto kaj kiu reprezentas proksimume 100.000 Esperantistojn 
en la tuta mondo, deklaras formale kaj firme, ke ĝia programo, celanta nur la enkondukon de 
Esperanto, estas absolute neŭtrala rilate aferojn de politiko, religio, raso aŭ socio.

Gi insiste kontraŭstaras al tiuj malveraj asertoj, kies efiko signifas nur malhelpi la grandan 
progreson, rezultantan ei la ĝenerala adopto de facile iernebla neŭtrala helplingvo apud la kon» 
cerna gepatra lingvo.

IN T E R N A C IA  C E N T R A  K O M IT A T O  D E  L A  E S P E R A N T O - M O V A D O «

A

Pedagogia Kongrcso cn Gcncvo.
De 26-a de ju lio -4 -a  de aug. 1929 

okazos en Ĝenevo la III. Kongreso de 
la Mond-Federacio de Edukaj Asocio 
en kunlaboro kun Internacia Eduka 
Oficejo.

E . okupos en ĉi tiu aranĝo gravan 
lokon. D-ro Privat, honora prezid. de 
ICK. estis invitata fari raporton pri E . 
kaj reprezentos ICK kaj U EA .

La verko, kiun atendas la tuta
esperantistaro!

Plena vortaro de Esperanto.
La mankon de bona kaj suĥĉe kom- 

pleta vortaro de nia lingvo jam sentis 
ĉiu esperantisto, precipe verkistoj!

Por akiri unuecon en la kompreno de 
la vortoj, veran unuecon kaj interkom- 
prenon, kolektivo da kompetentuloj — 
profesoro E . Grosjean-Maupin, direktoro
de la sekcio »Komuna Vortaro« en

% «• •

Esperanta Akademio, estas Ia Cefverk- 
anto — nun diligente laboras finredakti 
»Plenan Vortaron«.

La volumo <14*5:20 cm, 450—500 pĝ.) 
aperos antaü fino de 1929 kaj ĝia prezo 
por mendoj pagitaj antaü la apero de la 
libro estas Rm. 7. La monon sendu al 
Sennacieca Asocio Tutmonda, 23. Rue 
Boyer, Paris-XX. aŭ al R. Lerchner, 
Colmstrasse 1, Leipzig-O-27,

Intern. Radio-Asocio <IRA).0 j*

IRA estis restarigata, invitas al kunla
boro kaj abono de »E.-Radio-Programo«,

kiu aperas en 3 eldonoj <plena-, Propa
ganda- kaj semajna-).

Traduku la informojn (aperintajn en 
»Heroldo« kaj ERP> nacilingven, tute 
au parte, pro represigo en naciaj gazetoj.

Sendu al ni Radio-informojn. Fariĝu 
ano de IRA.

Vi per tio praktike helpas nian mov- 
adon!

Paul Lendorff, int. sekr. de IR A  
Overbyes Alle 3 8 , Kopenhago.

St. V enceslao-Festo j,
aranĝataj en 1 9 2 9 ,

Komitato por S. Venceslaofestoj, Praha III, 
Josefskä 8 invitas je partopreno kaj donas ĉiujn 
informojn, Belega kaj grandega afiŝo en Esp. 
montras, ke Ia komitato ekkonis la valoron de 
E. kiel propagandlingvon.

En la kadro de la festoj okazos X IV . Intern. 
Kongreso de katol. esp.-istoj <1 1 .— 1 5 . VIII.). 
Kontrau respondkarto donas Katol. Unuiĝo E,- 
ista, Wien, I. Freyung 6  ĉiujn informojn ankau 
pri intencata karavano al Praha.

Esperantista Lingva Komitato kaj
Akademio.

Sub ĉi tiu titolo aperis 1 6  paĝa broŝureto, 
entenanta ohcialajn raportojn de la prezidanto 
de Akademio <prof. Th. Cart) kaj de sekeiaj 
prezidantoj por komuna vortaro <E. Grosjean- 
Maupin), gramatiko <d-ro Walter Lippmann), 
premioj kaj elparoloj <d-ro Edmond Privat) kaj 
teknikaj vortaroj <M. Rollet de Y Isle). Ĉ i tiu 
oficiala bulteno estas bonega informilo al ĉiuj 
literaturistoj, E.-instruantoj kaj perfektigemuloj. 
Gi estas ricevebla de Akademio-Paris. Prezo 
ne indikita.

Espcranto-original-stcnografio
de prof. Ewald Brabbee kaj Karl Haager 

Jus aperis. Mendebla ankaŭ ĉe ni. Prezo 
kun afranko por Aŭstrio Ŝ 2.50,

Q
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A. Th. Sonnleitner.
Dum la amika kunveno okaze de la 60-a naskiĝfesto de Sonnleitner ankaü 

samideano lern.-kons. Raimund Peter-Bisamberg manuskripte transdonis sian tradukon 
de »Bäcker-Franzi«. ' '

S-ro Peter disponigis al ni jenan tradukon:

Der Vorsatz. La intenco.

Schwatzkopf, wie die Elstern alle, 
Hatt' einst eine alte Elster 
Ihren großen Schatz verraten,
Den sie tief im Nest verborgen. 
Nächsten Tages stand sie traurig 
Vor dem ausgeleerten Neste,
Denn verschwunden war der Ohrring 
Und der glitzernd schöne Splitter 
Und die goldne Busennadel,
Die sie von der Kinder Spielplatz 
Mit Gefahr herbeigetragen.

Und ihr Plaudern tief bedauernd, 
Faßte sie den festen Vorsatz,
Nun ihr Schwatzen ganz zu lassen. 
Und durchdrungen von dem Vorsatz 
Flog sie durdi die grünen Tannen, 
Um dem Walde zu erzählen,
Was sie sidi nun vorgenommen.

Aus »Von Scbönheits Gnaden.«

Babilema kiel pigoj,
Estis iam pig' maljuna 
Malkaŝinta sian grandan 
La trezoron en la nesto. 
Postan tagon ĝi malgaje 
Staris antaŭ nest' malplena, 
Car la brila orelringo 
Kaj la briletanta splito,
La belega ora broĉo, — 
Iam de 1' infanludejo 
Kun danĝero alportitaj,
Cio estis perdiĝinta. —
Pri la babilad' pentante,
Plej decide ĝi intencis 
Nun neniam plu babili. 
Penetrita de 1' intenco 
Flugis ĝi tra \' abiaro,
Por rakonti ĉie, kion 
Gi nun estas intencinta.

El »Per graco de 1' beleco.«

Pri la spirito de la lingvo.
ft

Hl parolado en Unua Esperanto^Unuiĝo de
d-ro Kurt Frieberger.

Cu artefarita interkomprenilo povas 
por unuopa homo atingi la valoron de 
natura lingvo? Guste la aiistriano devas 
ege deziri la jesadon de ĉi tiu demando, 
Car lia malnova patrolando frakasiĝis 
pro reciproka sinnekompreno de 1' po- 
poloj. Kiel terure, kiel mortige povas 
eĥki lingva fremdeco — traviva jo dum 
la milito tion revenigas en mian kon- 
scion. Ordono: rajdi tuj al la milita tri— 
bunalo kaj transpreni la pledadon por 
rutena vilagestro. Estis en printempo 
1915-a, en urbeto de jus liberigita ori- 
enta Galicio. Dum la rusa invado la 
juĝoto laüdire estis farinta perfidon kon- 
traü la regno kaj ofendon kontraü la

majesto. Dum la longdaüra rajdado al 
la tribunalo jetis malserenaj rememoroj 
malhelajn ombrojn sur mian vojon. Kiom 
ofte pro ruza perfido estis la rajdanto 
kun siaj kunuloj tutproksime al morto 
kaj kaptiteco! Kiom da homoj — Cu 
estis pli frue (a kulpo pruvita? — li 
vidis iri al morto per pendigo. Al tio 
la indigniĝo de militestroj pensantaj, ke 
ili devas timigi per ekzemploj.

Ekstere, sub arboj estis la tribunalo. 
Tie sidis la juĝistoj, la aüditoro, kaj la 
pledanto — Ciuj estis germanaj oficiroj. 
La interpretisto estis militĝendarmo, far
inta cetere bonan impreson, sed li estis 
— polo. Ankaü la du Cefatestantoj estis 
poloj, malbonfama, forpelita ĝendarmo 
kaj lia edzino. Kaj nun venis la akuzita 
kamparano. Viro belegstatura, senĉapela,
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nudpieda, en mallonga kruda, kolora 
tolĉemizo, kun malnova oficirpantalono 
sur la kruroj. La milita ĝendarmo tra» 
dukis la demandojn, tradukis Ia respond- 
ojn. Sed kiam la atestantoj alrigardis la 
bedaŭrindulon kun prodomaĝĝoja moko, 
kaj parolis pli kaj pli, kion li ne kom» 
prenis, kaj ĉiuj aliaj direktis al li de» 
mandojn, kiuj estis mortminacaj, kaj la 
interpretisto ĉiujn liajn respondojn tra- 
dukis mallongigite en lingvon, kiun li ne 
komprenis, jen subite, pro neeldirebla 
timego pri la ekzekutisto, li metis du 
fingrojn de la dekstra mano sur du fing- 
rojn de la maldekstra, kvazau krucon, 
kiun li nun kisis kaj . . .  preĝis . . . 
preĝis nur plu mallaute per tremetantaj 
lipoj. — Li apenau povis kompreni, ke 
la pledanto sukcesis, lin savi el mifit- 
tribunala kondamno.

La kolero, ne esti komprenata, trudis 
la lingvofieron de negermanoj en mal
nova Austrio al katastrofpolitiko. Kaj 
efektive tiu malnova Austrio estis tre 
milda en sia lingvopolitiko, kompare al 
nuntempaj potencoj. Jam la normanoj 
provis venigi ordon en la lingvan haoson 
de Sicilio, »gens efficiatur ut una«. An® 
kau al ilia perforto ne sukcesis la eks® 
perimento. Neniu gento volas kaj povas 
oferi al vi vant a  lingvo de alia popolo 
la sian. Car lingvo — matematike dirite — 
estas funkcio de ĉio tio, kio al ĝi estas 
kara kaj valora, kiu al ĝi donas animan 
apogon kaj estas kvazau ĝia historio mito.

Strange: Lingvo en si mem estas 
homa verko. La sekreto de ĝia estiĝo 
ne estas solvata. Laii skribo de plej 
antikvaj popoloj, kiuj ellasis la vokal® 
ojn, estis verŝajne konsonantoj, kiuj, eble 
ĉe lunkultoj, estis uzataj lau certa sin® 
sekvo, spirtonoj, intencantaj enblovi 
forton al la vivondonanta, kreskanta astro. 
E l la kruda komplikajo de la konson
antoj evoluis fine la floro de la vokaloj, 
plej bele en la plej t o n r i ĉ a j  lingvoj.

Sed apenau estis eltrovita la parolo, 
la bedaŭrinda homo verŝajne tuj sentis

timon pro la lingvo. Jen estis nun vortoj, 
kiuj povis percepti ĉion videblan, ja eĉ 
nevideblan. La pastroj konis la sekreton 
de ĝusta elparolo. Kolosan potencon 
povis akiri, kiu parolis kiel tion ordonis 
Maa-cheru, la skribisto de 1' egiptaj dioj 
kaj juĝistoj en la ĉielo. Multioke efikis 
la sorĉo de 1' vorto: »Kabbalah« de 1' 
hebreoj, kiel ankau »Mantras« de 1' 
hindoj atestas tion. Sed estas forta ankau 
la klopodo pri pli distinga lingvo de 
kulto kaj poezio. Ege suferas la nov- 
helenaj poetoj pro la skismo inter li® 
teratura» kaj vulgara lingvoj: »kathare- 
vussa« kaj »kathomilumeni«.

Efektive lingvo funkcias ankau kiel 
korpoformanto.

Tial ankau oni neas, ke la simiece 
mallongigita mentono de prahistoriaj 
homoj havas la kapablecon porti muskol® 
ojn kaj nervojn, kiajn parolkapabla buŝo 
bezonas.

La ritmo de la lingvoj influas la popol® 
karakteron, regas la temperamenton. 
Komparo de I' varioriĉa pli trokea ak- 
cento en la germana kun la jamba- 
anapesta kadenco de 1' franca lingvo 
evidentigas tion. Kelkaj ĝuste akcentataj 
vortoj povas havi nekredeblan politikan 
potencefikon, kiel ekzemple »Nem, nem, 
soha!« <ne, ne, neniam) de hungaroj, 
protestantaj kontrau la krueloj de ilia 
packontrakto.

Muhe ankorau estus direble. Ke oni 
povas ekzemple el la lingvo de iu popolo 
legi ĝian historion, ĝian feliĉon kaj mal® 
feliĉon. La germana lingvo estis post 
la tridekjara milito same stilmalriĉa, kiel 
post la jaro 1918®a, en la epoko de 
1' ekspresionismo.

Tasko de artefarita interkomprenilo, 
kia estas Esperanto, kiu enhavas nenian 
miton, devas esti, fariĝi »lingvo« t. e: 
ĝi devas efikigi per audebla, legebla, 
parolebla medio la animon de ĉi tiu tempo, 
la kolektivan animon de siaj plej paci- 
fistaj, kaj homamaj, de 1' plej bonvolaj 
adeptoj. Multaj eblecoj ekzistas. Sed

%
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okaze de malkonstruo de Ia babela turo, 
ĉi tiu nova idiomo ne pereigu la kreskinton. 
Estas memkompreneble, kela bolŝevismo 
tiel favoras Esperanto», voJasalgi havigi 
tutmondan autoritaton. Car ĝi volas rabi 
al Ia po|>oloj ilian estinton, ilian historion, 
ilian miton. C;i neas sentimenton. Sed 
nur sentimento esprimiĝas en Ia vorto 
»gepatra lingvo«. Ci estas Ia lingvo, 
per kiu ni estis de plej amata persono 
Ia unuan fojon tute komprenataj. Pri 
tio do temas! Laŭ tia ĉion ampleksanta 
potenco ni komprenas Ia piajn vortojn 
en la komenco de 1' evangelio de Johano: 
»Komence estis Ia vorto, kaj la vorto 
estis ĉe Dio kaj Dio estis la vorto!«

Trad. d»ro Sos

Gravajoj.

F ricd rid i E lle rs iek  G. m. b. H .r
Berlin S W  6 t, Wilips-Str. 6 

transprenis de Ia firmo Rudolf Mosse, kiu li- 
kvidis Ia Esp.-sekcion, Ia tutan stokon da Esp.- 
vcrkoj kaj la gazetojn »Germana Esperantisto« 
kaj »Esperanto Praktiko*.

Do por Mosse dcstinitajn mendojn c.dresu al 
Ellersiek.

F o iro  de Paris <1 1 . - 2 6 . V.)
La ekspozicio de »Esperanto et Commerce«, 

0 ruc d'Armaille, Paris <1 7 0 ) troviĝas en Ia 
budoj n-roj 2 7 3 4  kaj 2 7 3 6 . La esperantistoj 
vizituilin.

Supra  Aüstrujo kaj sia ĉefurbo L in z  a. D.
estas la surskribo sur la gvidtolio eldonata sub 
la aüspicoj de U E A  pere de T Urba-Oficejo 
kaj la Landa Unuiĝo por Fremdultrafiko. Ĝi 
estas belaspekta kun du belaj bildoj sur bona 
papero, 4  paĝa, en la kutima formato. Eldon- 
nombro 1 0 .0 0 0 . Mcndebla de alilandanoj ĉe 
Landesverband f. Fremdenverkehr, Linz, Land- 
haus, Klosterstraße, kie oni ankaŭ parolas E., 
ad pere de la kom. del. Dir. Wanneck, Wcissen- 
vrolfstraße 3 1 , del-ino Sofie Qipera, Schubert- 
Straße 4 2  au vicdel. j. Mraz, Aubergstraße 4 3 .

E l Rad io -G enova  s*ano Jean Borei parolis 
la 2 0 . IV. en E. pri »Progresoj de agrikulturo 
en Italujo.« N i ĝojas, ke Radio-Genova aliĝis 
at la E.-disaddigantaj stacioj.

9. Kongreso  de S A T  <4.-10. adgusto) en 
Leipiig. Kotizo R M  2. — . Kongresafisoj po 
1 0  *), folio de sigelmarkoj <60 pecoj> $ 0  <). 
Adr.: Kampfrad, Löbauerstr. 35, Leipzig N  24.

4. Kongre so  de Sveda Laborista  E sp e r-
anto-A socio  6 .-7 .  V II. en örebro. Adreso: 
Sveda L. E.-A., Box 73, Göteborg.

7. Kongre so  de Intern. Vegetara U n io  en
julio en Steinschönau, .C S. R. Adr.: Redaktoro 
Feix, Warnsdorf V I. 1894, Ĉ. S. R.

Centra  D ana  E sp e r.-L igo  jarkunvenos
19,—  20. V. en Holbäk. Adreso: C . D. E.-L., 
Kastanievej 32, Odensee. 1

E sp e ro  K a to lik a » Paris publikigis en sia 
maja n-ro bonegan artikolon pri IE M W  »La 
Meko de la esp.-istoj« de P. Fr. Mestan.

Brighton, la reĝino de banurboj. Gvidfolio 
eld. de Corporation Publicity Dep., Royal Paf 
vilion, Bri ghton. 4 pĝ.

Centra E.-Librejo, s-Gravensage. En  la 
jara ĝenerala kunveno de akeiuloj en Hago 
estas fiksita dividendo de 6 ’/*0/o (lastjare 6 %>.

Austria Esperanto^Asocio I
__________ Wien, L> Annagasse 5 |

Ŝtata j ekzam enoj pri Esp.
Dum la printempaj ekzamenoj 1929 

< 2 .-4 . aprilo) la ŝtata komisiono donis 
jenajn temojn:

A> Ekzameno pri instrukapableco: 
T r a d u k o  el »Pola Antologio« deKabe 
<ombroj>/ s t i l a tasko laŭ elekto: l .E .«  
eminentuloj, 2. Kian signifon havas »la 
tagode libro« por la esp.^istoj? 3. Rezu* 
rekcio,- ĝen.  pedagogi o :  La kulturo 
de la solidareesentoj en la edukado, 
l ingva met odi ko:  La principo de 
intuicieco en la E.^instruado.

B> Ekzameno pri scio de E . : Tra^ 
duko el «Fabiola« de Wiseman <ĉap.
2, filo de martiro)/ s t i l a t asko lau
elekto: 1. Komparo de V invento de
Zamenhof rilate la civilizacion. 2. La 
internacia sporto kaj Ia internacia lingvo,
3. Kion kaiizis la nunjara vintro en la 
urbo kaj kamparo?

Estontaj kandidatoj trastudu: »D-ro W oll- 
mann, Die Prüfungen für die Fremdsprachen.«
$ 3 .1 0 .

G raz: E .-Soc. p. Stirio : 17. 4. Estrarkun* 
sido. La private proponita komuna propagando 
de ĉiuj Graz-aj E.-grupoj okaze de la nov- 
elektoj de la urbkonsilantaro ne povis esti farata, 
car unu el la grupoj, katenita per politikaj dog-
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moj, rifuzis kunlabori. —  Landestro de Stirio 
prof. d»ro Rintelen akceptis eniri Intern. Kura» 
toran Komitaton de I E M W  kaj Antaukongreso. 
En la nomo de I E M W  la prez. kolonelo Hackl 
transdonis la invitleteron de IE M W .

G raz: Lo ka  grupo: 4. 4. Monatkunveno 
<ekzercoj>,- 11. 4. prelego/ 18. 4. Zamenhof- 
memorfesto, entuziasmiga parolado de prez. 
Hallamayer, prelegoj el tradukoj de 1' Majstro/ 
25. 4. komuna Iegado kun tradukado el jurnalo 
ISK. Programo: 15. 5. Estrarkunsido,- 16. 5., 
6 . 6 . ekzercadoj,- 23. 5. parolado,- 13. 6 . monat» 
kunveno.

G raz: E .-S o c  »E. Peltier«: 1 5 . IV. Zam n- 
hof-memorkunveno, en kiu vicprcz. Dürschmitd 
prelegis el »Privat, vivo de Zamenhof« kaj parolis 
pri la »interna ideo« kai la homaranismo de 1' 
majstro, Okaze de »Tago de la E.-libro« k Ikaj 
membroj aliĝis al Eldonsocieto St. Michaelo.

Innsbruck: K lubo  Esp.»: La 3 . IV. parolis 
R. Ludwig Y>ri »Naciismo, supernaciismo kaj 
internaciismo«. La 1 7 . IV. okazis bonege vizit- 
ata Zamenhof-memorsoleno, kiun ĉeestis hon. 
membro prof. Egger-Hall kaj s-anoj el Brazilio, 
Rusujo kaj Bulgarujo. La memorparoladon faris 
prez, Kühbacher, Welkoff parolis pri »La devoj 
de la anoj«,- f»ino Bederlunger (pianoforte), 
Langh mmer <kantoj), Krieser <violono> akom- 
panate de f-ino Sdimidhuber kaj Niester, fine 
Englsdorfer kaj Silberstein <deklamoj> igis la 
fĉston tre amuziga. G i tial daŭris ĝis meznokto. 
La lokaj gazetoj raportis pri ĝi.

L inz: G ru p o  de S A E S :  Ccfkunsido 3 . 5 . 
Parolado de dir. W^nnek pri sia siatempa rest- 
ado en Brazilujo (lando kaj popolo).

I. E  »Unuigo en W ien: La parolado de 
prof. Dro V. O. Ludwig ne povis okazi, ĉar 
la prezentado de Iumbildoj ĝis somero en la 
paroladsalonego estis malpermesata de la polico. 
—  La 1 7 . V. okazos en la klubejo I. Annag. 5 
je la Vs prezentado de fonografaj diskoj kun 
la La  ’ Kongresparolado kaj paroladoj de d»ro 
Privat. Senpaga eniro, 2 4 . V. Dro V. Matejka: 
»Militeblecoj estontaj«,- 7 . VI. min.-kons. Viktor 
Hawlik: »La ideala stato.«

Venu multnombre!
La 12. 4. okazis parolado de verkisto doktoro 

Kurt Frieberger, sekcia kons. en la kancelierejo, 
pri »La spirito de la lingvo«. Ceestis pli ol 50 
neesperantistoj el la konatularo de 1' parolanto, 
Inter ili sekcia ĉefo d»ro Uebelhör el kancelierejo,- 
sekcia ĉefo d*ro v. Trentini, prezidanto de Ku l
turbund t min. kons. d»ro Simons el Berlin/ 
grafino Sizzo-Noris,- prof. de Technische Hoch
schule kort. kons. d=ro d-ro Schumann, min. kons. 
R. Chavanne kaj d»ro Ewald Mayer,- kort. kons.
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Ehrenstein kaj d-ro Wollmann,- prof. doktoro 
Eugen Guido Lämmer ktp.

W ien: E  »grupo »Verda Stelo«: jarkunvcno 
la 6 . 4 . La grupo jam ekzistas de «Qtz. Nova 
estraro: L. Huber-estro/ Michl Danzböckgruber 
— s kr., F. Bendlkas. N i deziras daurigan evoluon!

Zamenhoflfeston kune aranĝis Katol. Unuiĝo 
Esp. kaj E.-grupoj »Verda Stelo« kaj «Gajeco« 
la 1 3 . 4 . en la salonego de Katolika Suhmajstra 
Unuiĝo. Ceestis kiel gasto la prez. de Itala E.- 
Katolika Ligo P. Modesto Carolfi el Roma. La 
solenokomencis per discrvo en la instituta kapelo/ 
parolis s-roj Huber, P. Kudrnovsky, Schiebt kaj 
Chiba, fine prof. Carolfi kaj P. Schneider kiel 
domestro. La feston plibeligis deklamo de f-ino 
Zopperitsch kaj kantoj de f-ino Wernert akomp- 
anate sur la fortepiano de s-ro Chiba.

W ien: E .-O rg. de Ofichavantoj de U rbo  
W ien: En  la ĝeneralkunveno de 1' 27. 2. estis 
elektataj: lern. dir. Struska-prez.. mstr. Spitzer, 
lern. insp. Stengel, lern. dir. Spinka-vicprez./ 
tekn ofic. Bernfeld, ofic. Igo Sperling, of.-ino 
Ondryas-sekr./ lernejestro Menacher, of.-ino Zieh, 
instr. Kassal-kas./ fakinstr. Dressier, lernejdir. 
Feder, kalkulkons. Frey, instr. Kraus, ferv.-insp. 
Kutter, lern. kons. Peter, Stata ofic. Werner» 
konsilantoj. N i deziras plej bonan sukeeson de 
la laboroj de la nova estraro.

N i korektas eraron: Ne la ĝeneralkunveno sed 
la novelektiia estraro decidis en sia unua kun» 
sido la nealiĝon al A E A  kaj A E D .

5. 4. okazis lumbildpar. »Dalmacia vojaĝo de 
Split ĝis Rah« <par. instr. Spitzer)/ 13.4. vizito 
de Katakomboj kaj Stefansturm <45 partopr.)/ 
19. 4. lumbildparol. »Vojaĝo tra Salzkammergut« 
<par. prez. dir. Struska)/ 12. kaj 26. 4. pri »E.» 
stenograho«. Generalaj principoj kaj skizo de 
propra sistemo (par. E. Werner)/ 8 . 5. vizito 
al la fabriko de elektraj lampoj Kremenetzky/
11. 5. vizito de la operdomo kaj ĝia scenejo/ 
15. 5. lumbildpar. »Egiptujo« <par. Kraus). Ciujn 
vizitojn gvidis Bernfeld. — La 10. 6 . je la 8 . v. 
okazos vizito al Urania*Sternwarte. Renkontejo: 
Turenirejo.

W ien: E.»rondo en Calasantinura aranĝis 
grandan festprezentadon la 28. 4. en Immakulata
salonego de Calasantinum. La festparoladon 
faris P. Kudrnovsky, vieprez. de A K L E /  lum» 
bildparoladon A . Siihan/ la muzikprezentadon 
la orkestro de Calasantinum. Multaj gastoj Ce
estis. Pro la bona sukeeso ni danku al frato 
Villanova, estro de la rondo. *

So lvo  de Y ciferenigmo;
Antwerpen, Montblanc, Stirio, Gogol, mardo: 

Esperanto estas ne sole lingvo, sed grava 
socia probletno. 1
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Bonajn solvojn alsendis: R. J. Schaur sen.» 
Eisenerz, Margarete Tröger-Falkenstein i.Vogtl./ 
J. Laschat, Christine Ott*Graz/ J. Pich-Kalten- 
leutgeben/ J. Kollowein-Kohlnhof/ Sofie Cipera- 
Linz,- A . Troszynski-Pelplin (Polujo)/ J. Wies» 
böck-Puch; J. Pollhammer-Salzburg, Anna Bay» 
hofer, H. Huber, L. Linner, W . Michel, C. 
Mlecus, W . Mudrak, J. Siml, G. Weber, L, 
Widhalm, Maria Zemann ĉiuj Wien, S. M. 
AmandoKonrad'Eggenberg, K. Dürsthmid*Graz.

Libroprem iojn gajnis s*roj Michel, Schaur 
sen. kaj Troszynski.

Rimarkindaj presaĵoj.

Heroldo de Esperanto * Köln.
Ilustrita Biblioteko. Dua serio. N-oj 6  — 1 0 , 

Kun bildoj de Georg Z i m m e r  kaj Jacinto 
Corne l i a .  Tuta serio Mk. z.— Unuopaj n-oj 
Mk. — .5 0 . Ci tiu dua serio kompilas diversajn 
rakontojn sub la komuna titolo »La Maro« kaj 
entenas same kiel la unua interesajn kaj legind» 
ajn rakontojn kr.j skizojn en bonega E.-stilo 
parte tradukitajn, parte originalajn. En la teksto 
troviĝantaj novaj, ĉefc en la marista terminaro 
uzataj vortoj estas en la broSuroj aparte indik- 
ataj kun klarigoj.

L a  ŝ i p ĉ a r p c n t i s t o  de G e r s t ä c k e r  
<el germana lingvo trad. Egruho) estas tre in- 
teresa rakonto pri la sorto de marista metiisto 
Tom Burton, karakteriza por la moroj en la 
angla ŝipistaro. <N-o 6 /7 .)

N -o  8 sub titolo cl »Navigado estas necesa« 
entenas ĉapitron el la samtitola romano de Fock, 
kaj du aliajn rakontetojn: K a p r i c o ,  originale 
en Esperanto de Boa tman ,  kaj Agonio de la 
»Semillante* de Daudet <el franca trad. Fiŝer).

N -o  9  estas rakonto de Teo Jung  en prozo 
laü la mezepoka germana eposo »Gudrun«, pri- 
traktanta krom aliaj legcndaj okazintajoj la ro- 
manon de la samnoma ĉarma kaj fidela juna 
reĝidino kaj ŝia amikino Hildburgis.

La h a n t a t a j ŝ i p o j  de C u n n i n g h a m  
kaj Ŝ u l d p e d e l o  s u r  la maro  de R ü s s e l  
(el angla tradukitaj de Newell kaj Sturmer) pre- 
zentas tipajn marrakontojn el la brita ŝipistaro, 
(pri iliaj moroj, superstiĉoj kaj humoro.)

Ciuj belaspektaj libretoj estas tre rekomend- 
indaj kaj pro ilia malalta prezo certe de ĉiu 
facile akireblaj. Sös.

Supera kurso  de Esperanto
de Dr. Leopold D r ehe r ,  kun antaüvorto de 
prof. Th. Cart. — Inter la granda nombro de 
lernolibroj certe ĉi tiu 6 8  paĝa libreto meritas 
estis oomata kiel unu el la plej bonaj. En  dek 
lecionoj estas kompilitaj bonege elektitaj tekstoj

por legado kaj pliperfektiĝo per postsekvantaj 
ekzaktaj gramatikaj klarigoj kaj indikoj al per* 
fekta uzo de vortelementoj. Post ĉiu leciono trov» 
iĝas ankaŭ en fo'mo de »Demandaro«, »Rakont» 
ado« kaj »Lingva tasko« reguloj por ekzercado, 
ĉu sub gvido de instruantoj ĉu por memlemantoj.

Tre atentinda estas <p. 35>, ke: la vorteton 
»des« oni uzas nur akompanata de »ju«, ĉar en 
gazetoj kaj verkoj ofte troviĝas la formo »des 
pli« anstataü »tiom pli«.

N i trovas en la libro <p. 64): »Ne jam— an
koraü ne« (D-ro Zamenhof rekomendis »ankoraü 
ne«.) Lau sintakso de Esp., petmesanta hberan 
vortordon, estas »ne jam« =  »jam ne« ne 
samsignifa al »ankoraü ne«, tial en lasta senco 
ne aprobinda. (»Ne jam« por »ankoraü ne« kaj 
»des pli« por »tiom pli« estas lau mia opinio 
lingvaj maldecajoj.)

Per la regulo <p .17): »Tasko farota« signifas 
nc nur: tasko, kiun oni faros, sed ankaü: tasko, 
kiun oni devas fari. Kiam oni volas akcenti 
tiun kromsignifon de »ota, oni povas diri: tasko 
fa^enda, — la aütoio aprobas la uzon de la 
sufikso »end« (gerundio), kiun nia Akademio 
espereble baldaü oficialigos.

M i finas mian recenzon pri la libreto per 
vortoj de nia altŝatata samideano prof. Cart (el 
la antaüvorto), kiuj certe taügas por interesigi 
progresemulojn pri ĉi tiu laudinda verko, kies 
aĉetadon ni varme rekomendas. »Ju pli ni ĝin 
uzas kaj studas, des pli ni konstatas, ke ĝi plene 
meritas la admiron kaj plan respekton, kiun'ni, 
kaj vi kara kolego, inter ni, konservas al la 
lingvo, al ni donacita de nia kara Zamenhof 
en sia Fundamente.« D -ro  Sos.

C. K. de S E U ,  M o skva , Sp iridonovka  15:

Rublev S.: Esperanto-Rondeto, praktika help- 
ilo por grupa studo de E., parto L, por rondet« 
anoj, 3»a eld. (17. — 31. miloj),- 1929. Prezo 
50 kop., 60 pĝ., 17:26 cm.

Enhavas la tutan gramatikon, montrita al la 
rondetano en formo de tre interesaj legajoj, kiuj 
pritraktas ankaü la organizon de SE U , SA T , 
Kongresoj ktp. Bona Esperanto. Malmultaj pres- 
eraroj. En  la tabelo mankas ĉia, ia, nenia, tiom, 
ktp. La finajoj de la landnomoj en tab. X III.  
certe ne plaĉus al Lingva Komitato/ ankaü al 
mi ili ne plaĉis.

m ■ • * r *

Stalin J.: Pri Lenin. E l la libro »Pri Lenin 
kaj Leninismo«, trad. P. Tilin-Leningrad kaj 
kontrolita laü komisio de Lingva Komitato ĉe 
S E U  de N . Hohlov*Moskva. 1929. 23 pĝ. 
prezo 15 kop.

Bonega traduko, bonega stilo,- ilin ja kontrolis 
Hohlov. Bedaure ni nur ricevis la tradukon de 
I’ aldono al la ege leginda verko de Stalin. N i 
esperu, ke S E U  traduku la tutan verkon I
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Kie oni renkontas E.-istojn?
Graz.

Esp.-Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 
(oficejo) Schönaugasse 6 II, Vereinsheim <kunv.> 
»Pastete«, Sporg. 28, Do <J> 20—23 h.

Leoben.
Esp.-Verein für Steiermark: Cafe Weidbacfier, 

Mittwoch (me) 20—22 h.
Innsbruck.

Esperanto-Klub, Gasthof »Grüner Baum«, Mu
seumstraße. Mi (me) 20 — 22 h.

☆

W ien.
• V * | ^  % i

Katolika Unuiĝo E.-ista en Wien, I. Schottenhot 
<Akademikerheim) Mi (me) 18'00 —20*00 h.

Esp.-Unuigo-Wien, I„ Annagasse 5, I-a et., 
klubejoj de »Politische Gesellschaft«, Fr. (v.> 
19*30 h.

Aüstria Pacifista Esp.-Societo, IV., Schäffer- 
gasse 3, Mi (me) de 19 h.

Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäffergasse 3, ĉiutage 17 — 19 h.

Viena Akademia Unuiĝo Esp., VII., Neubau
gasse 25, Cafe Elsahof, Mo <1) 19—23 h.

Esp.-societo »Fideleco«, Währinger Bürgercafe, 
XVIII., Staudgasse 1, Di (m) 16—19 h.

*
Wii e n
H o t e l  de F r a n c e

I., Sdiottenring Nr. 3
Tel.^adr.: „France Hotel"

| Ho t e l  E x c e l s i o r
| (iama Habsburg)
| I., Rotenturmstraße Nr. 24
= Tel.*adr.: „Excelsior"

Unuarangaj pensionejoj por familioj kun moderna komforto. Fluanta varma kaj maivarma
akvoj kaj ŝtata telefono en la ĉambroj. Apartamentoj kun banejo.

Lifto — Remizo — Restoracio — Kafejo.

Posedanto: Jul. Herzog

Erstklassig! 
jederzeit gleichmäßig 
und stets verläßlich!

B R O M H Y D R A L . P l a t t e n  <15 Sorten)
B R O M H Y D R A L - F i l m e  <Fi!mpack u.

Rollfilm)
Ber . M a .  P H O T O P A P IE R E  (Gravüre-

und Normalpapiere)
E r n e u e r t e  F A R B E N P L A T T E N

(Marke Ber-Ma>
B e r - M a » „ H E L I  A L  "»Entw ickler
Ber-M a-Photopräparate (Tonungsmittel

»Platinol«, »Artotonin«, Ver
stärker, Abschwächer, Lacke, 
Klebemittel usw.)

BER=MA«
ist doch immer das Allerbeste!

B er-M a-„E IN F Ä R B E -V E R F  Ä H R E N “
zur Erzielung e f f e k t v o l l 
s ter  Bi l der  und V e r 
größerungen nach Art der 
Bromöldrucke!

B e r-M a  -N O V O -D IA P O S IT IV -
P L A T T E

mit herrlicher Abstufung, 
großartiger Transparenz, 
allerfeinster Präparation!

Preislisten und Prospekte k o s t e n l o s  — Mitglieder von Lichtbildnervereinigungen
genießen Sonderbegünstigungen

. MACKU, FA/m.apräpaMtr I. Bäckerstr. 14
Fernsprecher R 23- 4-77
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser'sdie Buchhandlung) Wien I.
Lichtensteg 1.

E s p e r a n t o - P a r o l e k z e r c a r o
für österr. Haupt- und Mittelschulen nach Bildern von Holzel

von Dir. Fritz S t e n g e l
Mit 9 Bildertafeln in eigener Mappe

103 Seiten S 2*40 Steif kartoniert

Vollständiger Lehrgang der internationalen Hiltsspradie E S P E R A N T O
Von Glück und Dr. Edmund Sos 

21. — 30. Tausend. Kartoniert S 1'70 (Mk. 1. — )

Poeziajoj, Schiller <2a nova eld.) — Zwach.........................................................................S 1*20
Esperanto-Deutsche Sprach-Bibliothek von Dr. E. Pfeffer ausgew’ählte Esp.-Lektüre

für Anfänger und K urse.....................................................................................................  — ‘60
Bonseis, ŝo land ro.........................................................................................................................„ 1'50
Koudenhove-Kalergi, Paneüropa M anifesto........................................................................ ...  — ‘60
Esperanto-Schlüssel.................................................................................................................... „ —'30
Esperantokarten (Wiener Ansichten)..................................................................................... ...  —'20
Sämtliche auf dem Gebiete der Esperanto-Literatur erdiienenen Bücher stets lagernd.

Katalog auf Wunsch gratis.

Esperanto-Lehr- und Wörterbücher
C a sa r l-8 c h e lb e n re lte r ,B sp e ra n to * L e h r*  u.  

Lesebuch f.östcrr. Hauptschulen u.f.d.unteren 
Klassen d. Mittelschulen. — Staatl. approbiert.
Teil I : Unterstufe 64 S. Kartoniert S 2*50
Teil II i Oberstufe in Vorbereitung.

D e g e n , Arthur. Kleines Lehrbuch f. d. Selbst* 
u. Fernunterr. 16.—20. Tausend. 48 S. Kan. S 1*35 

D le tte r le , P rof. Dr. J o h M Esperanto*Lehrb. 
f. höhere Schalen.
I : Sprachlehre. 1926. 44 S Kartoniert S 1*50

II: Uebungsstoff 1926. 38 S. Kartoniert S 1*50 
Q o ld a o h m td t, T h o r« , Rildotabuloj por la in* 

struado de Esperanto. 36 bildo) kun klariganta 
teksto, efczercoj. ekzemploj kaj gravaj aldonoj. pri* 
laboritaf de Profesoro Dt o  Job. Dietterle. 3. verbess. 
Auflage. 1923. 104 S. Kartoniert 6 — gcb. S 6*80 

K r e u z , R o b e rt, Esperanto in Handel u. Ver* 
kehr. Alltägliche u. kaufmännische Gespräche, kauf* 
männischcr Briefwechsel. Warenliste. Handels*Wör* 
terverzeichnis. Kurie Sprachlehre. 112 S. Kart. S 3.— 

L lp p m a n n , W alter, Dr. Zamenhofs sprachliche 
Gutachten. — Lingvaj Respondo) — in deutscher 
Bearbeitung mit Ergänzungen und Erläuterungen. 
1921. 70 S. Kartoniert S 2 55

S ta rk , Em il, Blementar*Lehrbuch der Esper* 
antosprache. 8. durchgesehene Aufl. 1925. 104 S. 
Kartoniert S 2*55

S tre ld t, G eorg,B speranto*Lehrbuch f. Volks* 
schulen. Auf Grundlage der Anschauung u. des Er* 
lebnlsses. ln zwei Teilen mit 30 Bildern. Herausgeg. 
von Sprachlehrer G. Streidt unter Mitwirkung v. Prof. 
Joh. Dietterle u. Lehrer Arthur Degen.
Teil 1* Unterstufe. 6. durchgcschene und erweiterte 
Auflage 1929. 61 Seiten. Kartoniert S 1*50
Teil fl: Oberstufe. 1922. 56 S. Kart. S 1*50

i
B e n n o m a n n , P., Esperanto-Hand Wörterbuch, 

]. Teil: Esperanto*Deutsch. 1923. 176 S Gzlbd.
6*80/ II Teil: Deutsch*Esperanto. 1926. 480 S. 

Gzlbd. S 1360
Hirte Esperanto*Taschenwörterbuch. Esper* 

anio*Dcunch und Deutsch*Esperanto. Für den tägl. 
Gebrauch. 1929. 120 S. Kartoniert S 2.—

W ü s te  r, E u g e  n , Maschi nen techn ischesEsper* 
anto*Wörterbuch der Grundbegriffe Esper* 
anto*Deutsch und Deutsch*Esperanto. 1923. XIV, 
89 S. Kartoniert S 3.40

— Bnzyklopädiscbes W örterbuch, Esperanto* 
Deutsch. Ersch. in 7 Teilen. Teil I—III <A—1> je 
S 25*50 Teil IV und folgende in Vorbereitung.

— Z a m e n h o f  Radikaro kun derivajoj. 84 pagoj.
Brosur. S 10'—

Ausführlicher Katalog auf Verlangen kostenfrei.

Ferdinand Hirt 'S )  Sohn, Esp.*Abt., Leipzig, Salomonstr. 15
Vertriebsstelle für Österreich und Ungarn:

Buchhandlung Rudolf Foltanek, Wien, I., Herrengass 2 — 4. Telephon U 20-8-44

Posedanto, administranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 248
, Presejo: Fran? Reifmüller ,Wien, I, Johannesgasse 6


